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Hormonell behandling med antiöstrogen – Tamoxifen 

Tamoxifen är en så kallad antiöstrogen som används för att behandla hormonberoende 

äggstockscancer.  

Tamoxifen hindrar östrogenets verkan och stoppar därmed de hormonberoende cancercellerna 

från att växa och föröka sig. Läkemedlet har effekt både före och efter klimakteriet.  

Så går det till 

Behandlingen innebär att du tar läkemedlet en gång om dagen, vid samma tid varje dag. Du kan 

ta medicinen med eller utan måltid eller andra mediciner.  

Hur länge du ska ta Tamoxifen och vilken dos beslutas av din läkare. Vid god effekt och 

acceptabla biverkningar kan behandlingen pågå under flera månader upp till år. 

Om du glömt ta en dos ska du ta den så snart som möjligt, men inte om det snart är dags för 

nästa dos. Du ska inte ta dubbel dos nästa dag. Det påverkar inte effekten om du skulle 

glömma tabletten någon enstaka dag.  

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna är klimakteriebesvär som värmevallningar och svettningar. Du kan 

även få humörsvängningar, nedstämdhet, viktuppgång, stelare leder och torra slemhinnor i 

underlivet, ögon och mun. En allvarlig men mycket ovanlig biverkning är blodpropp .  

Tamoxifen har en positiv effekt på benskörhet och hjärtkärlsjukdomar. 

Vid biverkningar som illamående, huvudvärk eller trötthet kan du prova att ta medicinen på 
kvällen i stället för på morgonen, då kanske du sover över besvären. Motion är bra för att lindra 
besvären och minska biverkningarna. Mot svettningar, vallningar kan akupunktur ha effekt. 

Vilka biverkningar du drabbas av och hur kraftiga de blir är individuellt. Det är vanligt att 

biverkningarna går över eller minskar med tiden. En del patienter får inga biverkningar alls av 

behandlingen. 

Om du får biverkningar ska du prata med din kontaktsjuksköterska, för att få råd och hjälp att 

minska besvären. Tänk på att motion kan förebygga och lindra biverkningar. Allt från 

promenader till hårdare fysisk träning kan hjälpa. 


